


De nieuwe Trofeo-collectie.
De Kunst van Snelheid. 

Het combineren van de spanning van het circuit met het dagelijkse rijden is één van 
de meest gedurfde uitdagingen ooit.
Doe je dat met Italiaans vakmanschap, dan is het een schot in de roos.

Zo kwam onze Trofeo-collectie tot stand. Ontsprongen uit de racerij, versterkt met 
comfort en met een aangeboren gevoel voor tijdloze schoonheid.

Hoogtoerige en twin-Turbo V8-motoren vormen het kloppende hart van onze 
Trofeo-collectie. Dat betekent buitengewone power, snelheid en acceleraties met 
een geluid dat je de rillingen bezorgt. Een ver�jnd statement van prestaties: dat is de 
Trofeo-collectie in een notendop.
Van de aerodynamische details in hoogglans koolstofvezel tot de donker 
afgewerkte achterlichten, de racy wielen en het Trofeo-embleem op de iconische 
luchtopeningen met rode accenten: de kracht van deze auto is in één oogopslag 
overduidelijk. En met de Corsa-modus merkt u ook onmiddellijk de snellere respons 
van het gaspedaal, de nog vlo�ere gangwissels en het nog krachtigere 
uitlaatgeluid.

Ook wat esthetiek betre� onderscheidt de collectie zich door prachtige 
race-accenten: speciaal gevormde sportstoelen van natuurlijk leer, 
koolstofvezelpatronen, een speciaal Trofeo-instrumentarium, toptechnologie en een 
audiosysteem met de kwaliteit van een concertzaal. Hoewel bijna alles aan de 
Trofeo-esthetiek is geïnspireerd op de wereld van de autosport, boeten de modellen 
niets in op het gebied van comfort en een luxueus design.

Maserati Trofeo. Voel de snelheid, ervaar de balans.





TRANSMISSIE

Transmissie

PERFORMANCE

Verordening

Wielbasis

Bagageruimte

Brandstoftankinhoud

Gemiddeld gewicht

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Lengte

Breedte (inclusief zijspiegels)

Breedte (exclusief zijspiegels)

Hoogte (*)

Maximum snelheid

Acceleratie (0 - 100 km/h)

Remafstand (100 - 0 km/h)

Brandstofverbruik (Gecombineerde cyclus)

Brandstofverbruik (Lagesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Middelhogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Extra-hogesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Middelhogesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Hogesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Gecombineerde cyclus)

CO
2 emissies

 (Lagesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Extra-hogesnelheidsfase)

MOTOR

Aantal cilinders en opstelling

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Compressieverhouding

Maximaal vermogen

Motortoerental bij max. vermogen

Maximumkoppel

Motortoerental bij maximumkoppel

Draaicirkel

Technische massa

Overige inhoud

Automatisch 8 versnellingen

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

20.1 - 20.5 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.8 l/100 km

10.1 - 10.3 l/100 km

302 - 304 g/km

238 - 243 g/km

276 - 282 g/km

455 - 465 g/km

228 - 233 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm

* Versie voor de Europese markt

2000 kg

Automatisch 8 versnellingen

326 km/h

4.3 s

34 m

12.3 - 12.6 l/100 km

20.1 - 20.4 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.9 l/100 km

10.3 - 10.7 l/100 km

302 - 303 g/km

240 - 246 g/km

279 - 285 g/km

454 - 461 g/km

233 - 241 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

2998 mm

500 l

80 l

2020 kg

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

11700 mm

* Normale rijhoogte

1960 kg

Start & Stop

Automatisch 8 versnellingen

302 km/h

4.1 s

34.5 m

15.9 - 16.0 l/100 km

24.3 l/100 km

16.6 l/100 km

13.8 - 14.0 l/100 km

14.4 - 14.4 l/100 km

376 g/km

313 - 317 g/km

359 - 363 g/km

549 g/km

318 - 325 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

11700 mm

* Normale rijhoogte
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Deze gegevens verwijzen naar tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2017/1151, bijgewerkt in january 2021. Controleer of MY21 Maserati Connect beschikbaar is in uw land.





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/be/nl/modellen/trofeo-collection

